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Økonomisk vejledning for den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse 2020
Danske Regioners bestyrelse godkendte i marts 2017 udspillet ”SUNDHED FOR
LIVET – forebyggelse er en nødvendig investering”. Et centralt forslag i udspillet
er, at regionerne opruster forskningen i forebyggelse og opretter en fællesregional pulje. Med en fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse vil regionerne bidrage yderligere til, at en koordineret forebyggelsesindsats går hånd i
hånd med den nyeste viden om, hvad der virker. Forskningen skal bidrage til at
producere viden om effekter af indsatser, som kan anvendes på tværs af flere
parter. Puljen skal blandt andet benyttes til forskningsprojekter, der samler evidens om forebyggelse og sammenstiller eksisterende viden, finde effektive metoder til organisering og implementering, finde effektive forebyggelsesmetoder
og fremme viden om mental sundhed.
Regionerne har samlet afsat 10 mio. kroner til forskning i forebyggelse hvert år
i en fireårig periode med start i 2018. Region Hovedstadens andel af midler anvendes i et sektorfrit forebyggelseslaboratorium, som er forskningsbaseret.
I tabellen nedenfor angives fordelingen til den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen for sundhed 2020.
Region

Afsat beløb i kroner pr. Fordelingsnøgle sundår til forskning i fore- hed 2020
byggelse

Region Hovedstaden

3.135.000*

0,3135

Region Sjælland

1.538.000

0,1538

Region Syddanmark

2.145.000

0,2145

Region Midtjylland

2.149.000

0,2149

Region Nordjylland

1.033.000

0,1033
1

Jessen

I alt pr. år

10.000.000**
6.865.000***

*Beløbet er afsat til at drive det sektorfrie forebyggelseslaboratorium, som er
forskningsbaseret, og som drives af Region Hovedstaden på vegne af de fem
regioner. Over fire år beløber det sig til 12,565 mio. kr. Beløbet er udregnet ud
fra bloktilskudsnøgle 2018, 2019 samt årets bloktilskudsnøgle, hvorved årets
nøgle bruges som parametre for det næste år. Dermed vil det faktiske beløb
først blive kendt, i takt med, at de næste års bloktilskudsnøgler findes.
**Inkl. Beløbet der er afsat til forebyggelseslaboratoriet
***Beløbet er afsat til den fællesregionale pulje til forksning i forebyggelse. Beløbet afsættes over en fireårig periode og bliver i alt 27,435 mio. kr. Beløbet er
udregnet ud fra bloktilskudsnøgle 2018 og 2019, samt årets bloktilskudsnøgle,
hvorved årets nøgle bruges som parametre for de næste år. Dermed vil det faktiske beløb først blive kendt, i takt med, at de næste års bloktilskudsnøgler findes.
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